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Άξζξν 1 ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη
ζηηο παξελζέζεηο)

Αλαζέησλ θνξέαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Λήκλνπ
Κχξηνο ηνπ έξγνπ (ΚηΔ) είλαη ν Γήκνο Λήκλνπ
Δξγνδφηεο είλαη ν Γήκνο Λήκλνπ
Αλάδνρνο: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν
αλαηίζεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε κε δεκφζηα ζχκβαζε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο
θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4412/2016.
Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Α.): Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (Γ.Τ.): ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ
πκβαηηθή Ακνηβή : Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
Γεκφζηα ζχκβαζε εθπφλεζεο κειέηεο: Η ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 3 πεξ 6 (α) ηνπ Ν.4412/2016.
Έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο: Κάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν
παξαπέκπεη ν αλαζέησλ θνξέαο κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη
ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, φπσο :
Α. Η Πξνθήξπμε
Β. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Γ. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ

1.2 πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Τ)
Η παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο
"Πξνθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο
ζην ηεχρνο "Σερληθψλ Γεδνκέλσλ".

1.3 εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε
αθφινπζε :
1. Σν πκθσλεηηθφ
2. Η Πξνθήξπμε
3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
4. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
5. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
6. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ κε ην πξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ
κειεηψλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ.
7. Σν ηεχρνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο
ηεο πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο
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Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο
2.1.1

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε
πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε (Πξντζη/λεο Αξρήο, Γηεπζ/ζαο
Τπ/ζίαο θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη
γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο, λα ζπκκεηέρεη
ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα
έξγα θαη
ελ γέλεη λα παξέρεη ηελ ππνζηήξημε πνπ δεηά ν
εξγνδφηεο.

2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο
γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα
ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 20 εκέξεο. Σν
ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν
Γήκαξρνο Λήκλνπ.
2.1.3

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειεηψλ. Η έλαξμε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ ζπκπίπηεη, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ, κε ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ.

2.1.4 ην ηεχρνο «Σερληθψλ Γεδνκέλσλ» παξέρεηαη ελδεηθηηθφ
ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη
ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ
θαη ν επηπξφζζεηνο ρξφλνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα
ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο.
2.1.5 ε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, αλ
δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη λέν ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
κέζα ζε 15 εκέξεο. ην λέν ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη
θαζαξνί ρξφλνη ζχληαμεο ησλ κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη
θαηεγνξία κειέηεο θαη ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο
δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία.
2.1.6

Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο,
ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε
πξνζεζκίαο. Ωο πξνο ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο
ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ
Ν.4412/2016.

2.2 Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ
2.2.1 Σν ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ
ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ (παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4412/2016), ν
νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.
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2.2.2 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ
έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεην ηνπ. Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη
θπζηθφ πξφζσπν ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη
απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ κε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
θείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν.
Αληίθιεηνο δελ απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ
αλαδφρνπ, εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο.
2.2.3

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ κε
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν
εμνπζηνδνηείηαη λα ελεξγεί θαη' εληνιή ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί
ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχκβαζε θαη λα
δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή
ζρεηίδεηαη κε ηελ ζχκβαζε θαη λα ζπκκεηέρεη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο
νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ /
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο .

2.3 Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο

Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα
πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν
183 ηνπ Ν.4412/2016.

2.4 Τπνβνιή Δθζέζεσλ από ηνλ αλάδνρν

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ θαη εθζέζεσλ
αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο “Σερληθψλ Γεδνκέλσλ”.

Άξζξν 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
3.1

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε
ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η
εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ
ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. Σεθκαίξεηαη φηη ε Γ.Τ.
απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ αληηιέγεη γξαπηά.

3.2

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο.
Η Γ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ
αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο πνπ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα
ίδηα πξνζφληα, αλ ε απνρψξεζε νθείιεηαη ζε ζπνπδαίν ιφγν. Αλ ε
απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε,
επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ
Ν.4412/2016)
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Άξζξν 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
4.1 Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ

πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο
. Η ακνηβή απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα
337 θαη 186 ηνπ Νφκνπ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα
ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηηκήο αλά θαηεγνξία κειέηεο, σο εμήο:
Π1= Πξνζθνξά ηηκήο γηα Τδξαπιηθή Mειέηε (Καη. 13)
Π2= Πξνζθνξά ηηκήο γηα Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (Καη. 27)
Π3= Πξνζθνξά ηηκήο γηα κειέηε Η/Μ (Καη. 9)
Π4= Πξνζθνξά ηηκήο γηα Οηθνλνκηθή Μειέηε (Καη. 3).
Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ κειεηεηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε
ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά ππνβαιφκελν ζηάδην κειέηεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016.
ηαδηα κειέηεο:
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

ΑΜΟΙΒΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (€)

(ζε επξώ)
Α. ΑΠΟΣΤΠΩΗ-ΑΝΑΛΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

14.075,10

Β. ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΤΓΡΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

22.736,70

Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΗ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΔΤΗ
πλνιηθή Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή
Υσξίο Απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α.

5.413,50
42.225,30

Α=Π1*17/40+Π2*12/35+Π3*10/3
0
Β=Π1*22/40+Π2*20/35+Π3*20/3
0+Π4*1/12
Γ=Π1*1/40+Π2*3/35+Π4*11/12
Π= Α + Β +Γ

4.2 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ

4.2.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ζε
θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ζηάδηα (εάλ εθαξκφδεηαη), φπσο πξνθχπηνπλ απφ
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Πεξαηηέξσ ε ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά ζηάδην κειέηεο
ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο
Πιεξσκήο, πνπ ζπληάζζνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε
ηηο παξαγξάθνπο 5-9 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ν.4412/2016.
Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη:
I. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ.
II. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ.
III. Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνχκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο
εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ, ηε κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη
ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε
ζχκπξαμεο ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρχ πίλαθαο επηκεξηζκνχ ηεο
ακνηβήο ζηα κέιε ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ
θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν εθπξφζσπφο ηεο θαη ηελ
επηκεξίδεη ζηα κέιε ηεο κε επζχλε ηνπ.
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IV. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη ηεο 1εο ηκεκαηηθήο
πιεξσκήο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
V. Σν πιεξσηέν πνζφ
VI. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ:
I. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο
III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην,
αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΔΦΚΑ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο.
IV. Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο θξαηήζεσλ (0,06% ππέξ
ΔΑΑΓΗΤ κε ην ραξηφζεκφ ηνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ), εθφζνλ
δελ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη΄αίηεζε ηνπ
εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
(α) Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο

ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο,
Τγεηνλνκηθήο
Πεξίζαιςεο
θαη
πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο
ηα ΔΦΚΑ, ΠΔΓΜΔΓΔ, ΣΔΔ θιπ.

(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο

Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν,
κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ.

Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε
(ξεηή ή ζησπεξή) ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
έρνπλ ππνβιεζεί έγθαηξα ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά. Αλ ε πιεξσκή
θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ κελφο,
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 187 παξ. 7 ηνπ Νφκνπ.
4.2.2

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο
έμνδα κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ
ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη
ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ
παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη ζχκβαζε πξνζαχμεζεο ηεο
ακνηβήο.

4.2.3

Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα επέιζεη
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 337 θαη 186 ηνπ Ν.4412/2016, ην
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άξζξν 8 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη ην άξζξν 40 ηεο ΤΑ αξηζκ.
110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β’ 3521).

4.3 Νόκηζκα ακνηβήο Αλαδόρνπ
Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο
πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε
ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άξζξν 5 ΔΓΓΤΗΔΙ
5.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο
5.1.1

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ην άξζξν 302 ηνπ
Ν.4412/2016, ίζε πξνο ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.

5.1.2

Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί
λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.

5.1.3

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ
αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαηά ην άξζξν 302 παξ.
1β ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ
θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά
ην άξζξν 203 παξ. 4. ηνπ Ν.4412/2016

5.2 Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ
Η εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ
ηνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν φισλ
ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ
αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή
αλαιφγνπ πξνο ηελ απαίηεζε κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο ν εξγνδφηεο εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζή
ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή.
Η θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ Δξγνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο
ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ.

Άξζξν 6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο,
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Η επηβνιή πνηληθψλ
ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ εξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην. Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/2016 θαη
ζηελ ζχκβαζε.
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Άξζξν 7

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο,
παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν εμαεηίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 8

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ

8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ
8.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην ηεχρνο “Σερληθψλ Γεδνκέλσλ”,
πνπ ζπλνδεχεη ηελ Πξνθήξπμε, κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη
επαγγεικαηηθή θξίζε.
8.1.2 Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη
ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη
άιιν αλήθεη ζ΄ απηφλ.
8.1.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε
γηα πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα
εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα
ζχγθξνπζε.

8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ,
απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα
ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκηέο, εμ αηηίαο αηπρεκάησλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε
ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε.

8.3 Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν
ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 195 ηνπ
Ν.4412/2016.

8.4 Δκπηζηεπηηθόηεηα

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε
απηήο, ν αλάδνρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.

8.5 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ
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8.5.1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα
ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα
πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε
ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε
ηεο χκβαζεο.
8.5.2 Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε
ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε
έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε /
δηαρείξηζή ηνπο.

8.6 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ
απφ επεμεξγαζία ζε Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο
πξνζηεζέληεο ηνπ) ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα /
θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ
ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
 ηνλ ηχπν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
 ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ζπληάθηε θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη
 ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ
ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη
αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο
κεζφδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα.

8.7 Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ

8.7.1 Σα πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη
ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί.
8.7.2 Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν,
έρεη φκσο ν εξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο.

8.8 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ

8.8.1 Ο αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο)
ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ.,
 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία,
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ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη
ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.

8.8.2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο
ηπρφλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο
αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο
ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.

8.9 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό
ηνπ
Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ΔΦΚΑ), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα
απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

8.10 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε.

8.11 Αιιεινγξαθία κε ηνλ Δξγνδόηε
Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε
ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα
απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη λα είλαη
ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

8.12 ύληαμε Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ)
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη θαη λα εθαξκφζεη Πξφγξακκα
Πνηφηεηαο Μειέηεο (Π.Π.Μ.), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 9 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ
9.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Φάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο, εθφζνλ
είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη.

9.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ηελ ακνηβή ζηνλ Αλάδνρν,
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο παξνχζαο, φπσο
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο .Τ.

Άξζξν 10 ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ - ΑΝΩΣΔΡΗ ΒΙΑ
10.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο
Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο
ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ
επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Η ιχζε
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νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα ινηπά, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 183-195 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ παξνχζα (άξζξν 12).

10.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή ζηελ
Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ
10.2.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε
πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε
θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε.
10.2.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα
δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ
αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ
θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα λα κε κεηαβάιεη
κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη
δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.

10.3 Αλσηέξα βία
10.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή
πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα
βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα
γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν
παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο
ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016, ή ηε ζχκβαζε.
10.3.2 Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ
ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε
θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε
ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.

10.4 Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε
χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016 ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν
αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη
ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.

Άξζξν 11

ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ

11.1 Έθπησζε Αλαδόρνπ

Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ,
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Π.Α., φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην
άξζξν 191 ηνπ Ν.4412/2016.
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηαδηθαζία
έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά.
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Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Πνηληθέο ξήηξεο
πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθείινληαη
αζξνηζηηθά θαη επηπιένλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο, εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηα πεξίπησζε.

11.2

Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο
11.2.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε
κηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 192 παξ. 1 θαη 2 ηνπ
Ν.4412/2016.
11.2.2 Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηελ ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 192 παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ν.4412/2016

11.3 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ύκβαζεο
Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κία δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 338 ηνπ Ν.4412/2016.

11.4
Έγθξηζε κειέηεο – Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο
Δθφζνλ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα επί κέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ
νξίδεηαη ηδηαίηεξε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο κειέηεο, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε
ηεο κειέηεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν, πηζηνπνηείηαη ε
ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο απηήο θαη βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή ηεο επάξθεηα θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο
ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ.
Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ κειεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηε ζχκβαζε,
ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
ρεηηθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 189 ηνπ Ν.4412/2016.
Γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Α’ & Β’
Παξαδνηέα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηεχρνο “ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ”, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε
ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ.

Άξζξν 12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016. Η δηνηθεηηθή θαη ε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.
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Άξζξν 13 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
13.1 Ννκνζεζία

Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.

13.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο

13.2.1 Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ
ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή
κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα
εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη
ηνλ ίδην.
13.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ
θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα.

Λήκλνο, 06-10-2017
Ο πληάμαο

ΚΔΛΔΦΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Λήκλνο, 06-10-2017
Θεσξήζεθε
Η Προισταμένη Δ/νσης Τ.Υ.
ΒΟΤΛΓΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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